FORM- OG KNUDEBESKÆRING AF TRÆER
Fredericia torsdag d. 21. februar 9-16.
Specialkurset i ’Form- og knudebeskæring af træer’ udbydes af Svend Andersen Plantefokus. På kurset
gennemgås de mange elementtyper med henblik på at opnå en høj faglighed i opbygning og drift af
elementerne. Dette til sikring af udtryk, funktion og levetid og dermed valuta for indsat.

Kursets indhold i stikord og overskrifter:
Præsentation af dagen og af deltagere.
Fagbegreber med eksempler på de forskellige formnings metoder.
Formål med specialbeskæringer
Udtryk, funktion, størrelse, ensartethed, æstetik, levetid
Specialbeskæring og beskæringsprincipper, biologi
Sår og overgroning, beskæring og vækst, styring af kroneform og grenudvikling
Udgangskvalitet og opbygning
Vigtighed af udgangspunkt. Grenopbygning og stamme afslutning, muligheder for
regulering og styring ved beskæring
Styning og kronereduktion
Gode og dårlige eksempler i billeder. Overvejelser af alternativer før igangsætning
Knudebeskæring
Gode og dårlige eksempler i billeder på de mange opbygnings muligheder og former
Tre eksempler på opstart af formning fra fritvoksende træer
Formklipning
Hække, stamhække og formklippede trækroner
Variationer i opbygning, former og arter
Eksempel på opstart af slank kasseklipning fra fritvoksende træer

Udtryk og funktion, værdi for indsats
Faktorer med betydning for succesfuldt element i udtryk og funktion.
Selve elementet, trævalg, indplantninger, proportioner, konkurrence fra omgivelser.
Helhed afgør valuta for indsats!
Driftsmæssige forhold
Hyppighed af beskæring, tidspunkter, metodevalg og udstyr
Tidsforbrug
Arbejdskrævende element, men med flere fordele anvendt på rette sted og vis.
Kugletræer
Et godt alternativ nogle steder? Eksempler på podede ’kugletræer’.
Praktisk studietur med bus i lokalområdet. Eksempler og erfaringsudveksling 1:1
Opsamling og evaluering med kaffe og kage til afslutning

Kurset har traditionelt
deltagere med varierende
faglig baggrund og på
tværs af virksomhedstyper.
Dette sammen med mange eksempler i Powerpoint, om delelementer og
metoder, giver basis for
en god dialog undervejs.

Kursus tilmelding m.v.
Kursus afholdes i Fredericia torsdag d. 21. februar 9-16.
Pris pr. deltager 1975,- kr. inkl. forplejning, ekskl. moms.
Tilmelding til kursusleder på mail svend@plantefokus.dk.
Tilmeldingsfrist d. 25. jan. Dog anbefales hurtig tilmelding.
Dels af hensyn til planlægning (lokale m.v.) og dels fordi tilmelding sker efter først til mølle princip.
I tilfælde af overtegning vil ekstra kursus blive søgt afholdt.
Hvis for få tilmeldinger forbeholdes aflysningsmulighed frem
til d. 11.feb.

svend@plantefokus.dk
tlf.: 30 32 72 33

Ved tilmelding bedes oplyst navn, mail og virksomhed (faktureringsoplysninger). Efter tilmelding fremsendes bekræftelse
og program med praktiske oplysninger samt deltagerliste.

